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COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ - CEU 

Dosar nr. 23/ 02.11.2021 
 

 

 

Hotărârea CEU nr. 22 din 03 noiembrie 2021 
cu privire la solicitarea nr. RCF3714/02.11.2021 

 

1. Sinteza conţinutului solicitării 

Prin adresa nr. RCF3714/02.11.2021 domnul Prof. univ. dr. Murariu Gabriel, cadru didactic 

titular al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a solicitat CEU avizul pentru publicarea în revista 

International Journal of Environmental Research and Public Health, Journals of Multidisciplinary 

Digital Publishing Institute, a articolului "The influence of gender, the area of origin and the age 

stages on the forms of leisure for the students of the Faculty of Physical Education and Sports”. 

2. Analiza informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor 

În susţinerea solicitării, domnul Prof. univ. dr. Murariu Gabriel în calitate de autor de 

corespondență ataşează articolul și descrie pe scurt procedura de lucru și grupele de participanți la 

studiu. 

 3. Concluzii 

CEU, analizând solicitarea şi documentele ataşate, nu constată încălcarea vreunei norme de etică 

şi bună conduită privind desfășurarea activității de cercetare cu subiecți umani, motiv pentru care, cu 

majoritate de voturi: 

 

Hotărăşte: 

 

I. Avizarea favorabilă a solicitării nr. RCF3714/02.11.2021 sub rezerva respectării legislației în 

domeniu. 

II. Prezentul Raport se înaintează consilierului juridic al Universităţii spre avizare şi va fi 

comunicat părţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la avizare. 

Preşedinte CEU 

       Conf. dr. ing. Angela-Stela Ivan      
 

 

 

Avizat, 

Biroul juridic 

          

http://www.ugal.ro/
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